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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi den 23. marts 2022 

 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Alexander Gol Mozhdeh Haagensen (AGMH), 
Asbjørn Andreas Fog (AAF) 
 
Afbud: Marie Magelund (MM) 
 
Øvrige deltagere: Morten Ziethen (MZ), Kathrine Vognsen (KV), Clara Wolf (CW), Jakob Andersen (JA), Mette 
Nørgaard Andersen (MNA) og Patricia Have (PH) som referent 
 
Mødet blev afholdt online via zoom 
 
 
 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsorden er godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 Referat er godkendt 

3. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 
(fast punkt) 

CW og JA deltager fra alumneforeningen.  

a. Symposium Alumneforeningen (CW) spørger ind til forslaget 
om at deres symposium eventuelt kan rykkes til 
august (som blev diskuteret på forrige møde). 

MZ forklarer, at det var et forslag om at slå 
symposiet sammen med et arrangement, der er 
mere orienteret imod hvordan dimittenderne 
kommer i job efter endt uddannelse. 

CW vil gerne adskille de to, så symposiet ligger 
sammen med dimissionen som en fejring af faget 
Anvendt Filosofi. Det er også en bekymring at 
mange dimittender måske ikke kan deltage i et 
symposium efter sommerferien, fordi de på det 
tidspunkt er flyttet eller af anden grund ikke har 
mulighed for at møde fysisk op. 

Efter sommerferien vil alumneforeningen også 
meget gerne være involveret i et separat karriere-

Studienævnet bidrager til symposiet 
med 3.000 kr. + kaffe. 

Alumneforeningen sender et budget-
udkast til studienævnet. 

Symposiet planlægges torsdag d. 30. 
juni 2022. 

Alumneforeningen kontaktes af AAU i 
forbindelse med et karriere-orienteret 
arrangement efter sommerferien, hvis 
det planlægges. 

 

 



2 

 

orienteret arrangement. 

 

Alumneforeningen spørger om studienævnet vil 
bidrage til symposiet med 3.000 kr. + kaffe, fordi 
det er det samme beløb studienævnet har bidraget 
med tidligere. Studienævnet bekræfter at de vil 
bidrage til symposiet d. 30. juni 2022. 

På grund af eksamener d. 30. juni planlægges 
dimissionen efter kl. 14.00. Alumneforeningen 
forslår derfor at deres symposium kan ligge inden 
kl. 14.00, for at det ikke skal blive for sent. Det 
vurderes at kun få studerende vil være forhindrede 
i at deltage pga. eksamener. 

4. Dispensation og 
merit 

MZ spørger ind til om Anvendt Filosofi har en 
problematik med at bestemte tilvalgsfag kan 
resultere i at de studerende ikke kan optages på 
kandidatuddannelsen. 

PH mener at denne problematik ikke gør sig 
gældende på Anvendt Filosofi, fordi Anvendt 
Filosofi (i modsætning til uddannelser som Dansk 
og Engelsk) har både en et-faglig og en to-faglig 
kandidat. På uddannelser hvor de kun tilbyder en 
to-faglig kandidat, kan studerende komme i 
klemme, hvis de har valgt et tilvalgsfag på 
bacheloren, som de ikke kan fortsætte med på 
kandidaten, fordi man på kandidaten skal have et 
sidefag, der giver kompetencer til at være 
gymnasielærer.  
På Anvendt Filosofi kan de studerende godt tage 
et tilvalgsfag og samtidig være sikret at komme ind 
på kandidatuddannelsen som et-faglig. 

 

PH tjekker op på dette i forhold til 
Anvendt Filosofi. 

MZ og KV følger op på dette på tværs 
af instituttets uddannelser. 

a. Gennemgang af 
behandlede 
dispensationer 
og meritter 
foretaget uden 
for studienævns-
møderne 

AU-tilvalgsfag: 8 studerende (f.eks. Kønsstudier, 
Humanistiske konfliktstudier, Journalistisk 
formidling, Sociologi osv.) 

Særlige eksamensvilkår: 2 studerende  
   1.eget lokale og ekstra tid til Argumentationsteori 
   2. hjælpemidler til Logik 

Merit for bachelorprojekt: 1 studerende 
 

 

5. Handlingsplan på 
baggrund af 
kvalitetsstatusmøde 
(se bilag) 

ANH har lavet en handlingsplan ud fra hvad der 
blev diskuteret på kvalitetsstatusmødet. KV har 
skrevet referat af mødet. 

- 

AGMH spørger ind til baggrunden for afsnittet om 
optagne på uddannelsen, hvor der i referatet 
nævnes: ”Herudover blev muligheden for en form 
for stopprøve eller studieaktivitetsprøve efter 14 
dage drøftet.  
Dette med henblik på, at få ikke-aktive studerende 
udmeldt inden 1/10.” 

ANH, HJB og MZ forklarer, at der er et ønske om, 
at der optages flere engagerede studerende, der 
har større sandsynlighed for at gennemføre 
uddannelsen, fordi ikke-aktive studerende kræver 
mange ressourcer, hvilket i sidste ende kan få 
konsekvenser for de andre studerende. På 
nuværende tidspunkt arbejdes der dog ikke på at 
udvikle en stopprøve, da det er uklart hvad 
indholdet af sådan en prøve kan være så tidligt i 
uddannelsesforløbet. Ligeledes er det tvivlsomt, 

KV sender handlingsplanen videre til 
Kvalitet og Analyse. 
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om en sådan prøve rent juridisk vil kunne 
legitimere, at studerende ikke må fortsætte på 
studiet.  

6. Nye timebudgetter 
(se bilag) 

Anvendt Filosofi har færre timer til rådighed i år 
(sammenlignet med forrige år) og vi skal overholde 
bestemmelserne for antal timer til undervisning og 
vejledning, så derfor har ANH været ved at 
gennemgå timebudgetterne for alle modulerne, så 
det kommer til at passe bedre fremover. F.eks. 
kommer der noget samkøring af undervisningen 
på tværs af Filosofihistorie og Filosofihistorisk 
Oversigt, hvilket Jes og Jacob arbejder på at få 
koordineret. 

- 

De nye timebudgetter er sendt ud til underviserne 
med forklaring på ændringerne. Underviserne skal 
nu lave udkast for efterårssemesteret og sende ind 
til studienævnet til godkendelse. PH sender 
besked ud om deadline d. 13. april 2022.  

- 

AGMH spørger om det kan være en idé at tage 
kontakt til studenterrepræsentanten i bestyrelsen 
for at sætte fokus på konsekvenserne af 
nedskæringen af timer til Anvendt Filosofi. 

ANH og MZ synes det er et godt initiativ at gøre 
opmærksom på at det er en generel problematik 
på tværs af alle takst 1-uddannelserne. 

HJB tilføjer at det netop er vigtigt at 
studenterrepræsentanterne giver de studerende 
en stemme i studienævn og bestyrelsen, så de 
kan fortælle hvordan de studerende oplever f.eks. 
ændringer i forhold til timebånd. 

PH sender besked ud til underviserne 
om at de skal sende udkast til 
timebudgetter og undervisningsplaner 
senest d. 13. april, så de kan blive 
godkendt i studienævnet. 

7. Studiestart 1. 
september – 
Tutorkoordinatorer 

Der skal bruges to tutorkoordinatorer til Anvendt 
Filosofi, som gerne skal ansættes fra 1. april. 

Der var to ansøgere, men den ene er sprunget fra, 
så vi mangler nu en tutorkoordinator. 

AGMH tager kontakt til Johannes og 
AAF tager kontakt til Julie for at høre 
om de er interesserede i at blive 
tutorkoordinatorer. 

Hvis de to studerende ikke er 
interesserede, vil det være en mulighed 
at offentliggøre jobopslaget igen med 
forlænget ansøgningsfrist. 

8. Kontroller: 
Forsinkede 
studerende og 
opbrugte 
prøveforsøg 

Forsinkede studerende 

PH har trukket en liste over de studerende, der er 
mere end 5 ECTS point bagud i deres 
uddannelsesforløb. Mange har allerede aftaler 
eller har været på barsel osv., men hvis der ikke 
umiddelbart er en forklaring på forsinkelsen, 
modtager den studerende en mail med et tilbud 
om sparring med enten studienævnsformanden 
eller studievejledningen ifm. at komme videre med 
uddannelsen. Kvalitet og Analyse har lavet 
mailskabeloner til dette. 

Der blev sendt mail ud til i alt 15 studerende. 2 
studerende har henvendt sig til ANH, hvoraf begge 
blev opfordret til at tage kontakt til 
studievejledningen. 

ANH vil gerne fremover være med til at rette 
mailskabelonerne til for en mere tydelig 
kommunikation til de studerende. Det skal være 
tydeligt, at et evt. møde med ANH handler om, at 
den studerende skal præsentere en studieplan, 
som ANH kan give respons på. Mange studerende 

PH kontakter ANH når der igen skal 
sendes mails ud til de forsinkede 
studerende, så de i fællesskab kan 
rette mailskabelonerne til. 



4 

 

misforstår, hvad mødet skal handle om. 

- 

Opbrugte prøveforsøg 

PH har trukket en liste over studerende, der har 
opbrugt deres prøveforsøg. Der var 5 studerende 
på listen, men 3 af dem havde allerede 
dispensationer og lægeerklæringer. Der blev sendt 
brev i e-boks til de 2 sidste studerende om at de 
bliver udmeldt efter 14 dage medmindre de tager 
kontakt til studienævnet i tilfælde af at der er sket 
en fejl eller hvis de ønsker at søge om 
dispensation. 

I samme omgang er et lignende brev sendt i e-
boks til en kandidatstuderende, der netop i marts-
måned har afleveret blankt på sit 6. prøveforsøg. 
Den studerende mangler kun sit speciale. Den 
studerende kan søge dispensation om endnu et 
prøveforsøg. 

9. Studiemiljø (fast 
punkt for 
studenterrepræsenta
nter) 

AAF fortæller at de studerende på 4. semester 
mangler sammenhold, fordi de pga. corona ikke 
havde mulighed for sociale arrangementer ved 
studiestart. Der er dog villighed blandt de 
studerende til at mødes, så de ønsker at der 
planlægges et fagligt-socialt ryste-sammen 
arrangement. 

AGMH har samme opfattelse af 4. semester og 
tilføjer at 6. semester også har haft det svært pga. 
corona og stort frafald. 

ANH ser god mulighed for ar der kan arrangeres 
noget fagligt-socialt for 4. semester. Det er dog lidt 
sværere at arrangere noget for 6. semester, da de 
enten skriver bachelorprojekt eller er på deres 
sidefag. 

- 

AGMH fortæller at flere studerende har oplevet, at 
de er blevet opfordret til at være nytænkende i 
deres eksamensopgaver, men at det har resulteret 
i lavere karakterer, fordi der er større sikkerhed i 
reproduktion. De studerende kan derfor have en 
oplevelse af at de ikke får noget ud af at gøre hvad 
de bliver opfordret til. 

ANH medgiver at karakterskalaen er sat op sådan 
at reproduktion som oftest giver bedre karakterer. 
Hun tager problematikken med til næste 
undervisningsmøde. 

ANH tager kontakt til undervisere på 4. 
semester samt 
studenterstudievejledere med henblik 
på at få planlagt et arrangement for 4. 
semester. 

- 

På næste undervisningsmøde vil ANH 
vende de studerendes oplevelser om 
nytænkning vs. reproduktion med 
underviserne. 

a. Studenterforum AGMH og AAF vil meget gerne planlægge flere 
sociale og faglige arrangementer på tværs af 
årgangene, for at styrke sammenholdet. De 
nævner mulighed for at have arrangementer ude 
af huset f.eks. på Studenterhuset eller på en café i 
midtbyen. Arrangementerne kan muligvis være 
med 3 måneders mellemrum. 

ANH bekræfter at der er penge til arrangementer i 
trivselspuljen. 

Studiesekretærerne kan hjælpe med 
lokalebooking, hvis arrangementerne afholdes på 
uni. 

Studiesekretærerne og underviserne kan hjælpe 
med at lægge information på Moodle. 

AGMH og AAF går i gang med at 
undersøge mulighederne for 
arrangementer på tværs af årgangene. 

Økonomi i forhold til arrangementer 
sendes til godkendelse i studienævnet. 
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10. Studiets økonomi 
(fast punkt) 

 Ekskursion til Aalborg Zoo betales fra 
trivselspuljen. 

Studienævnet bidrager med 3.000 kr. + 
kaffe til alumneforeningens symposium 
d. 30. juni 2022.  

11. Eventuelt MNA spørger om Anvendt Filosofi har en 
facebook-gruppe og om hvem der i så fald står for 
at administrere den. 

AGMH bekræfter, at der er en fælles facebook-
gruppe for alle årgangene samt grupper for de 
enkelte årgange. 

AGMH undersøger hvem der 
administrerer de forskellige facebook-
grupper og melder tilbage til 
studiesekretærerne. 

 
 
Mødekalender 2022 

Møde 1 19. januar 2022 kl. 12.00-15.00 

Møde 2 16. februar 2022 kl. 12.00-15.00 

Møde 3 23. marts 2022 kl. 12.00-15.00 

Møde 4 20. april 2022 kl. 12.00-15.00 

Møde 5 18. maj 2022 kl. 13.10-15.00 

Møde 6 22. juni 2022 kl. 12.00-15.00 

 


